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„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
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Új épületszárnnyal bővült a gimnázium
Rába Henrietta

A Ciszterci Szent István Gimnázium bővítése 2020 októberében kezdődött. A 2013-ban megfogalmazott
tervekre 2017-ben érkezett kedvező
döntés a kormány részéről, 2,6 milliárd forintos támogatással együtt.
A második ütem megvalósításához
pedig további 1,6 milliárd forintot
biztosított a kormány.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára
az átadóünnepségen a keresztény
nevelés fontosságára hívta fel a
figyelmet. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy az elmúlt évtizedben
4576 óvodai és iskolai beruházást
sikerült megvalósítani Magyarországon, harminckét új tanuszodát
építettek, és harminchárom iskolát
bővítettek tanteremmel: „Az is
fontos, hogy ezek az iskolák minél
korszerűbbek legyenek, ezert huszon-

Fotó: Simon Erika

Szerdán átadták a Ciszterci gimnázium új
épületszárnyát. Az intézmény új sportcsarnokkal, tantermekkel, ebédlővel, konyhával,
díszteremmel gazdagodott. A kivitelezés két
évig tartott.

A fejlesztésnek köszönhetően új tornacsarnok, ebédlő, konyha és díszterem épült, ezenkívül
tizenkét tanteremmel és egy nagy közös tanárival is gazdagodott az intézmény. A beruházás
a tervezett januári átadás helyett már szeptemberre elkészült.

hatmilliárd forintot fordítottunk az
intézmények minél korszerűbb digitális környezetére. 2980 helyen valósult

Fáklyás felvonulást tartott a Fidelitas

meg digitális fejlesztés, négyezer iskolában épült ki a wifi-hálózat, kétezer
iskolában pedig a wifi sávszélessége

bővült. Egy évtizeddel ezelőtt a digitális ellátottságban, a digitális kapcsolatban a magyar átlag és az uniós átlag
között tíz százalékpontnyi különbség
volt, ma ez egy százalékpont.”
Bérczi Bernát zirci apát a Ciszterci
gimnázium történetét elevenítette fel, hangsúlyozva, hogy azért
is volt szükség a bővítésre, mert
egyre több diák választja az intézményt: „Azokat a tereket adjuk most
át, ahol sok gyermekünk négy vagy
nyolc évig szívhatja magába a tudást,
a hitet, a közösségi tapasztalatot, ahol
történelmet és hazaszeretetet tanulhat, összekötve a múltat a jelenen át a
felépítendő jövővel.”
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta: „A vár kövei nélkül
a védők lelke mit sem ér. A tanárok,
diákok ereje mit sem érne, ha nem
lenne vár, ha nem lenne iskola. Ezt az
iskolát építettük fel közösen, és adjuk
át a tanároknak és diákoknak.”
Cser-Palkovics András polgármester örömét fejezte ki, hogy a gimnázium előtti térrel együtt a város
patinás épülete is megújult. Mint
mondta, sikerült szépet, hasznosat, funkciójában olyat alkotni,
aminek örülnek a diákok.

Londonba indultak a hunyadisok
Csapó Ramóna

A hagyományokhoz híven október hatodika előestéjén a Fidelitas szervezésében ismét fáklyás
menettel tisztelegtek a fehérvári belvárosban az aradi vértanúk emléke előtt. A felvonulók a
Zichy ligetből a Fő utcán keresztül a Fekvő katona emlékművéhez tartottak, ahol rövid meg
emlékezésre került sor.

Választókerületi programok

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Háromhetes londoni utazásra indult
október másodikán a Hunyadi Mátyás Technikum tizenkét tanulója és
két oktatója. A diákok az Erasmus
mobilitási program keretében kaptak lehetőséget arra, hogy az Egyesült Királyság fővárosában töltsék
szakmai gyakorlatukat.

Belváros
Szabó Bakos Györgyné
Október 11-én, kedden 15 és 18 óra
között várja az 1. számú választókörzetben élőket Szabó Bakos Györgyné. Az önkormányzati képviselő
Piac tér 4. szám alatti, az autóbuszpályaudvar épületének udvarában
található irodájában tartja fogadó
óráját. A képviselő minden hónap
második keddjén tartja szokásos
fogadóóráit, ezeken sok szeretettel
várja a választókörzetben lakókat!

Fáy-, Almássy- és Papagájtelep, vezér és író utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart október
10-én, hétfőn Deák Lajosné. A 11.
számú választókörzet – a Fáy-,
az Almássy- és a Papagájtelep,
valamint a honfoglaló vezérekről és
írókról elnevezett utcák – önkormányzati képviselője 17 és 19 óra
között várja a körzetben élőket a
Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.

Fotó: Varju Zoltán

Fotó: Kiss László

Egy másik ország kultúrájának, oktatási rendszerének a megismerésére is lehetősége lesz a
Hunyadi technikum tizenkét tanulójának, akik
a munka világában is kipróbálhatják magukat
Londonban. De nemcsak tőlünk utaztak diákok
idegen országba: városunk német és horvát
fiataloknak adott otthont.

Külföldi diákok ismerkedtek a Városházával
„Az egyik álmom volt meglátogatni
Londont! Ez egy olyan tapasztalat lehet,
amit nem szabad senkinek kihagyni!” –
mondta el lapunknak az egyik utazó,
Miklovich Miléna.
A fiatalok nyelvtudásukat és szakmai
tapasztalatukat egyaránt gyarapíthatják a külföldi utazás során. A hunyadisok már nyolcadik alkalommal
vehetnek részt a programon. Krausz
Gabriella, a technikum igazgatója szerint egy ilyen utazás kiváló lehetőség
egy másik ország kultúrájának, oktatási rendszerének a megismerésére.
Oszthatják ezt a véleményt a Horvátországból és Németországból
Fehérvárra érkező tanulók is, akiket
Mészáros Attila köszöntött a Városháza Dísztermében. A német és rijekai
egyházi gimnáziumok tanulói egy
hetet töltöttek városunkban.
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Iskola- és víziközmű-fejlesztésekről
döntött a közgyűlés

Látrányi Viktória

Székesfehérvár közgyűlése várhatóan a következő ülésén dönt az energiaárak emelkedése
miatt szükségessé váló takarékossági intézkedésekről

Egyperces néma főhajtással emlékeztek a képviselők a közgyűlés
kezdetén a nemrég elhunyt egykori
képviselőre, Rábaközi Ferencre, aki
1990-től 1998-ig volt tagja a város
képviselő-testületének. A közösségért végzett munkáját 1999-ben Pro
Civitate díjjal ismerték el.
A közgyűlésen és az azt megelőző
bizottsági ülések során is több fejlesztésről döntöttek. Ezek egy része
az iskolákat érinti. Több intézmény
esetében vizesblokkok felújítása

kezdődik meg, a Kodály iskolánál
a homlokzat felújítása, a Tópartinál
pedig teljes belső és külső felújítás
lesz. A bizottság már lezárta a közbeszerzési eljárásokat is. Kérdésünkre
Cser-Palkovics András polgármester elmondta: ezek a fejlesztések a
középiskolai campushoz kapcsolódó
oktatásfejlesztési program részeként,
állami forrásból valósulnak meg.
A beruházások másik része az
ivóvíz-szolgáltatásra és az ehhez
kapcsolódó eszközbeszerzésekre

Fotó: Ostorházi Helga

Több fejlesztésről is döntött Székesfehérvár
közgyűlése szeptember harmincadikán. A Kodály iskola esetében a homlokzat felújítása, a
Tóparti gimnázium esetében pedig teljes belső
és külső felújítás valósul meg. Az iskolafejlesztés a középiskolai campushoz kapcsolódó
oktatásfejlesztési program része, és állami
forrásból valósul meg. A víziközmű-fejlesztési
alap terhére ivóvízvezeték-rekonstrukció valósul meg a Virág Benedek utca és a Zámoly utca
között, és munkálatok kezdődnek a Széchenyi
és Horvát István úti főgyűjtő kapcsán is.

vonatkozó fejlesztéseket takarja,
amelyek elindításáról egyhangúlag
döntött a közgyűlés.
A Fejérvíz integrációjával kapcsolatban az ellenzéki frakció
vezetője, Márton Roland kérdésére
Cser-Palkovics András elmondta,
hogy a közgyűlés legutóbbi döntését határidőre elküldték a Nemzeti
Vízművek Zrt.-nek. Most várják a
hivatalos válaszokat, ezek után lehet
majd döntést hozni az integráció
következő lépéseiről. Több egyez-
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tetés zajlott az állami vezetőkkel:
Gulyás Gergely miniszterrel és az
ITM államtitkáraival is.
„Ami tisztázódott: ha az integráció
megtörténik, a Fejérvíz többsége továbbra
is önkormányzati tulajdonban marad. A
szolgáltatás biztonsága garantált lenne,
és annak felelőssége január elsejétől az államra szállna át. A vagyont az állam nem
értékesíthetné, privatizációra nem lenne
lehetőség, a szolgáltatás és a vagyon
továbbra is közösségi tulajdonban maradna” – összegezte a polgármester.
Az önkormányzatok a csatlakozás
időpontjától számíthatnának a
veszteség finanszírozására. Székesfehérvár esetében ez 1,1–1,6 milliárd
forintot jelent az idei évben. Integráció esetén a víziközműalapokat is át
kell adni az államnak, a fejlesztéseket
pedig attól kezdve az államnak kell
megvalósítania.
A bejelentések között hangzott el,
hogy a távhőrendelet megjelenését
követően, várhatóan október második hetében tud dönteni a testület
az energiaárakkal kapcsolatos
intézkedésekről.

Hosszabb lesz a
téli szünet az iskolákban
Pál Loránd
Nem lesz őszi, de hosszabb lesz a téli szünet,
mely december huszonkettedikétől január nyolcadikáig tart az iskolákban – jelentette be Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a
szeptember huszonkilencedikei Kormányinfón.

Fotó: Simon Erika archív

Gulyás Gergely elmondta, hogy
Magyarország a legnagyobb
támogatási programot biztosítja
a rezsi terén a családok számára,
átlagosan száznyolcvanegyezer
forint jut egy háztartásra. A
miniszter arról is beszélt, hogy a
szankciók kapcsán Brüsszel azt
ígérte: azok jobban fognak fájni
Oroszországnak, és közelebb lesz
a háború vége – ennek pont az
ellenkezője történt.

A kormány számára kiemelt
fontosságú, hogy az elit döntése
helyett az emberek döntsenek,
ezért nemzeti konzultációt indítanak a szankciókról. A kérdéseket a
napokban mutatják be.
Hogy a spórolást lehetővé tegyék,
hosszabb lesz az idei téli szünet:
december huszonkettedikétől
január nyolcadikáig tart majd.
Ebben az időszakban kormányzati
igazgatási szünet is lesz.
Gulyás Gergely arról is tájékoztatott, hogy Balla György miniszteri
biztos feladata lesz, hogy koordinálja a tárgyalásokat az önkormányzatokkal a kiadáscsökkentésről, főleg az energetikai területen.
Minden önkormányzattal külön
fognak tárgyalni.

A megjelent rendelet szerint őszi szünet nem adható ki, a téli hosszabb lesz
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Jövő év végére elkészülhet az aréna
Látrányi Viktória

Jó ütemben halad az Alba Aréna építése. A
multifunkcionális csarnok a Modern Városok
Program keretében, állami forrásból, több
mint harmincmilliárd forintból valósul meg.
A beruházás készültsége jelenleg huszonöt
százalékos. A tetőszerkezetet tartó elemeket
egy speciális daruval emelik be.

Fotók: Simon Erika

Az Alba Aréna épülete már
látványosan magasodik a Budai
út mellett. Tavaly novemberben
adták át a munkaterületet, és az
azóta eltelt tizenegy hónapban a
csarnoképület vasbeton szerkeze-

te elérte a tető acélszerkezetének
fogadásához szükséges szintet.
Látványos és izgalmas része zajlik
az építkezésnek: a munkaterületen ugyanis egy hétszázötven tonna teherbírású lánctalpas darut
szereltek össze. Ezzel emelik be a
tető tartóelemeit.
„Ezek a tartók különböző súlyúak,
van, amikor kettesével, van, amikor
szimplán emeljük be. A lánctalpas
daruról érdekességként elmondhatom, hogy kilencvenegy méter magas
a hosszú gémje. Maga a gép nyolc
tonnás, és huszonöt kamion szállította a darabjait a helyszínre, ahol

Ütemterv szerint halad az Alba Aréna építése

egy hétig szerelték össze” – árulta
el Bajnok Sándor, a Market Építő
Zrt. műszaki igazgatója a hétfői
területbejáráson.
Az Alba Aréna hatezer nézőt tud
majd befogadni. A küzdőtéren
további kétezer-ötszáz ember fér
majd el. A jégkorongmérkőzések
mellett egyéb teremsportok, konferenciák, vásárok, koncertek és
más sportrendezvények lebonyolítására is alkalmas multifunkcionális csarnok épül.
Az épület helyén mintegy hatvanezer köbméter földet emeltek ki.
A csarnok háromszintes lesz. Az
egyik a terepszint alá kerül, itt
lesz a küzdőtér. A terepszintről
lesznek elérhetők az alsó lelátók.
Egy emeleti szint is lesz, ott a felső
lelátókra lehet majd kijutni.
Cser-Palkovics András a csarnok
energetikai rendszeréről elmondta, hogy az épület fűtését megújuló
energiából, talajszondák segítségével biztosítják majd.
„Fontos azt is kiemelnünk, hogy
nemcsak egy épület, hanem egy
kiegészítő infrastruktúra is létrejön:
sok száz parkolóval és egy bekötőúttal, mely nemcsak a csarnokot fogja
a Budai úttal összekötni, hanem az
Alba Ipari Zónát is. Így az ott dolgozó

A tetőszerkezetet tartó elemeket egy
hétszázötven tonna teherbírású, lánctalpas
daruval emelik be

több ezer embernek egy új útvonal áll
majd rendelkezésére” – fogalmazott
Székesfehérvár polgármestere.
Októberben megkezdődik a Budai
út melletti kerékpáros aluljáró építése, és folytatódnak a feltáróút- és
a közműhálózat építési munkái. A
Budai út és a Nagyszombati út új
csomópontjának kivitelezési munkái 2023 tavaszán indulnak.

A nettó harmincmilliárdos beruházás
teljes egészében kormányzati forrásból, a Modern Városok Program
keretében valósul meg.

Megjelent a rendelet az új
távhődíjakról
Látrányi Viktória
A távhő ára ebben a fűtési szezonban biztosan
nem változik a lakosság számára. A jogszabályban rögzítették a távhővállalatoknak
juttatandó támogatást is.

Fotó: Kiss László

Cser-Palkovics András lapunknak
megerősítette, hogy a kormány-

zati döntés értelmében a távhő
ára ebben a fűtési szezonban
biztosan nem változik a lakosság
számára. A Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal és a
szakminisztérium által meghozott
döntés múlt pénteken jelent meg a
Magyar Közlönyben.
A polgármester példaként egy
negyvenöt négyzetméteres lakást

Fotó: Bácskai Gergely

A SZÉPHŐ-vel történő egyeztetés után véglegesíti az önkormányzat a városi takarékossági
intézkedéseket

A lakossági távhődíjak a jelenlegi fűtési szezonban nem változnak

említett, melynek jelenlegi, hozzávetőlegesen hétezer forintos havi
távhőszámlája körülbelül százötezer forintra ugrana, ha a piaci
árat kellene fizetni. Hozzátette:
a rendelet és annak mellékletei
rendkívül specifikusak, így feltétlenül szükség van a SZÉPHŐ-vel
való részletes egyeztetésre: „Ezen

megbeszéléseket követően elkezdjük a
számításokat, az eredmények nyomán
pedig véglegesítjük a város takarékossági intézkedéseit. A végleges döntést
a közgyűlés fogja kimondani.”
Cser-Palkovics András kiemelte,
hogy a városi fenntartású, alapvető közszolgáltatások működni
fognak.

Közéleti hetilap
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Séta a mellrák ellen

Rába Henrietta

A jó ügy az eső ellenére is többeket megmozgatott szombaton
délelőtt. A város lakossága, az
Alba Fehérvár KC kézilabdázói, a
MOL Fehérvár FC női focistái, a
Hydro Fehérvár AV19 hokisai és
a Fehérvár Enthroners amerikaifocistái, a város civilszervezetei is
kiálltak a mellrák elleni küzdelem
fontossága mellett.
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok elmondta: „Nagyon
örülök neki, hogy a rengeteg probléma közepette is időt, energiát fordítanak erre az emberek! Itt vannak
a sportolók, a nyugdíjasklubok, nagyon sok fiatal anyuka kisgyermekkel, kislányok, akik már hallottak
a betegségről. A mai világban nem
erről beszélünk a leggyakrabban,
de nagyon jó lenne, ha komolyan
vennénk ezt a kérdést! Ha mindenki
elmenne a szűrésre, elvégezné az
önvizsgálatot, akkor nem kellene
meghalnia nők és férfiak ezreinek!”

Fotó: Kiss László

Október elseje a mellrák elleni küzdelem
világnapja. Székesfehérváron hagyományosan minden évben közös sétával hívják fel a
figyelmet a betegség elleni küzdelem és a
szűrővizsgálatok fontosságára.

A mellrák elleni séta háziasszonya Závodszky Noémi színművész volt, aki a lelki egészség fontosságát hangsúlyozta. A Kézenfogva Klub az
Országalma mellett önvizsgálati és lelki tanácsokat adott, és szűrésre is fel lehetett iratkozni.

A mellrák jól gyógyítható. Minél
korábban fedezik fel a mammográfiás vizsgálaton, annál nagyobb
az esély a gyógyulásra. A betegségben egyre inkább érintett a
fiatal, harmincas korosztály is.
Székesfehérváron minden évben

Október a Látás Hónapja 2022-ben is.
Az éleslátás mindenkié!
Itt az idő, hogy látása is kapjon egy kis gondoskodást. Az éleslátás minden életkorban fontos és rengeteg élethelyzetben elengedhetetlen.
Ellenőriztesse látását októberben, hiszen most az optikánkban DÍJMENTES
szolgáltatásokkal várjuk!
Mint minden évben, az idén is csatlakozunk immár 17 éve az országos Október
a látás hónapja kampányhoz, mely nagyszerű lehetőség Önnek, hogy kiemelt
figyelmet fordíthasson az egyik legfontosabb érzékére, a látására! Itt az idő, hogy
látása is kapjon egy kis gondoskodást. Célunk, hogy segíthessük jobbá tenni az
Ön látását, és visszakaphassa a maximális éleslátás élményét újra. Higgye el,
megéri ezt a 20 percet a látására fordítani!
Miért kell évente a látásellenőrzés?
A szemüvegviselők jelentős része, nem a megfelelő, az esetek nagyrészében
elavult, régi korrekcióval használja a szemüvegét. Üzletünkben szakértő kollégáimmal közösen, a látásellenőrzés során ellenőrizzük az ön aktuális látásélességét, és ezt összevetve az Ön által viselt szemüveg értékeivel, fontos, és hasznos tanácsokkal látjuk el. A látásellenőrzés során, és annak eredményeképpen
javaslatot teszünk a további szükséges lépésekre, vizsgálatokra, esetleges új
szemüvegre, akár kontaktlencsére is. Mindezen túl, egyfajta bónuszként örömmel nyújtjuk Önnek a meglévő szemüvegének szakszerű állapotfelmérését, ellenőrzését, szükséges beállítások elvégzését.
A káros kékfény szűrése évek óta a kampány fő üzenetei között van, kiemelten
fontos és aktuális 2022-ben is! A digitális eszközök túlzott használata okozta
fejfájás, szemfájás, szemfáradtság mindennapjaink részévé vált. A legtöbben
elfogadják, pedig tehetnek ellene! Védenünk kell a szemünket a monitorok, beltéri LED fények káros kékfény terhelése ellen, gyermek, felnőtt, és az idősebb
korosztály esetében is. A mai modern szemüveglencsék, kontaktlencsék maximális védelmet nyújtanak a kékfény káros hatásai ellen. Üzleteinkben részletes
felvilágosítást adunk ezekről a lehetőségekről és most októberben jelentős kedvezményekkel is segítünk a kipróbálásukhoz.
Várjuk szeretettel a Látás Hónapja 2022 kampányban Önt is!
Látásellenőrzésre az üzlet telefonszámán lehet bejelentkezni: 06-22-507-360
8000 Székesfehérvár

Tel: 06-22-340-556,
Távírda u. 25.
Tel: 06-22-507-360

főorvosa hangsúlyozta: „A korán
felfedezett mellrák gyógyítható! A
betegek elsöprő többsége meggyógyul.
A mai sebészeti és esztétikai eljárások
mellett ez egy kibírható betegség, és
olyan gyógyulási aránnyal kecsegtet,
mint egy vakbélgyulladás.”

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor
mányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat
piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:
Cím
(Székesfehérvár)

Alap
terület
(m2)

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Budai út 48. 9/3.

53

2

összkomfortos

53.000,-

Gáz u. 14. 8/23.

32

1

összkomfortos

32.000,-

Jancsár u. 43. fsz. 3.

58

2+1

összkomfortos

57.100,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

További részletek a
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2022. szeptember 27.

Madách tér 1.

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

próbálják felhívni az emberek
figyelmét, mennyire fontos, hogy
figyeljünk magunkra, járjunk el
a szűrésekre, foglalkozzunk az
egészségükkel. Szántó István,
a Szent György Kórház onkológiai osztályának osztályvezető

Cserta János

optometrista, látszerész mester

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Elismerés az
Alba Regia Vegyeskarnak

Vakler Lajos

Az Alba Regia Vegyeskar képviseletében Hegedüs Andrea, Varga Koppány és Kneifel Imre
vette át a Fricsay Richárd zenei díjat

Hetvenévesek a megyei könyvtárak
Kovács Szilvia
Ünnepel a Vörösmarty Mihály Könyvtár: hetven
éve nyitotta meg kapuit a közművelődési
intézmény. A hét évtized emlékeit kiállítás
keretében mutatják be. A programokon túl szeretnék megajándékozni a fehérváriakat: hetven
könyvet rejtettek el a városban, a megtalálók
pedig hazavihetik a könyvtári kincseket.

Kutatók éjszakája

Hetven év, hetven kép címmel
kiállítás is nyílt, melyen az elmúlt
hét évtized emlékei ismerhetők
meg. De a régi olvasók és kollégák találkozójával is készültek. A
hétfői ünnepi eseményen részt vett
Lehrner Zsolt alpolgármester is,
aki a város egyik kulturális ékkövének nevezte az intézményt, mely
a folyamatosan bővülő szolgáltatások mellett számos előadással is
rendszeresen várja a közönséget.
Nemcsak a programokkal, de
értékes olvasnivalóval is szeretné
megajándékozni az olvasókat a
könyvtár: a születésnap tiszteletére hetven könyvet rejtettek el
városszerte. A szerencsés megtalálók megtarthatják a köteteket.

Fotó: Varju Zoltán

Október harmadikán a megye
összes könyvtárában egyszerre
ünnepeltek az Országos Könyvtári
Napok nyitónapján. Hetven éve
nyíltak meg a megyei könyvtárak,
így a székesfehérvári is. A könyvtár Olvasótermében baráti találkozóra várták az egykori és jelenlegi
munkatársakat, együttműködő
partnereket hétfőn délelőtt.

Hetven éve nyitották meg a megyei könyvtárakat

szakmai munkájukkal segítették
együtteseiket.
A Fricsay Richárd zenei díjat idén
a százharminc éve alapított Alba
Regia Vegyeskar kapta. Cser-Palkovics András polgármester adta át
Hegedüs Andreának, a vegyeskar
elnökének, Kneifel Imre karnagynak, valamint Varga Koppánynak,
az énekkar tagjának a város zenei
életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságuk elismeréséül a díjat.
A közelmúltban nyugdíjba vonult
Kneifel Imrét az a megtiszteltetés
érte, hogy a Fricsay-díj átvételét
követően másodjára is fókuszba
került: Cser-Palkovics András
polgármestertől és Brájer Évától,
a kulturális ügyek tanácsnokától
vehetett át életműdíjat.
Az esten megemlékeztek Kodály
Zoltán születésének száznegyvenedik, halálának ötvenötödik
évfordulójáról is: kórusműveiből,
valamint a Háry János és az Este a
székelyeknél című daljátékokból
hangzottak el részletek.

Kép: Halász István

A hagyományokhoz hűen ebben
az esztendőben is közönség elé
lépett a fehérvári zenei élet színejava. A hangverseny nyitányaként Kodály Zoltán Háry János
című daljátékából az Intermezzo
hangzott el az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadásában,
Dobszay Péter vezényletével, majd
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője mondta el bevezető gondolatait. Idén
is elismeréseket vehettek át a
hangszer- és énektanárok, a
zenekar- és kórusvezetők, akik

Fotó: Simon Erika

„Az ezerarcú muzsikát megismernünk azért fontos,
mert közelebb hozza egymáshoz az embereket és
a kultúrákat.” – írta Yehudi Menuhin. A világhírű
hegedűművész kezdeményezésére 1975-ben
az UNESCO október elsejét a zene világnapjává
nyilvánította. Székesfehérváron tizenhatodik alkalommal köszöntötték múlt szombaton az ünnepet,
melynek keretében átadták a város zenei elismerését. A Fricsay Richárd zenei díjat a százharminc éve
alapított Alba Regia Vegyeskar kapta.

2022.10.06.

Szórakoztató, inspiráló előadások, kísérletek, laborbejárások és játékos programok is várták
a látogatókat az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán, mely idén is csatlakozott a
Kutatók éjszakájának mintegy kétezer országos programjához
S. Z.

Közéleti hetilap

KULTÚRA
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„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
Látrányi Viktória

Közadakozásból állítottak emlékművet II.
Rákóczi Ferencnek Székesfehérváron. Nagy
Benedek szobrászművész alkotása a Rákóczi
utcában látható. Az emlékművet szombaton
felszentelték, majd néma koszorúzással tisztelegtek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt.

A szobor makettjét 2019-ben
láthattuk először, aztán a Fehérvár
magazin hasábjain is olvashattak
a Béri Balogh Ádám Baráti Kör
kezdeményezéséről. Több alkalommal jártunk Nagy Benedek
szobrászművész műtermében is,
ahol láthattuk, hogyan formálódik,
készül Rákóczi emlékműve.
Nagy Benedek elmondta, hogy
a terv annak a szellemiségnek a
megjelenítése, amit Rákóczi Ferenc
képviselt, amit nekünk mond az ő
személyisége: „Az azonosulás nem
esik nehezemre, mert én is az önálló,
történelmi magyarság nevében gondolkodó ember vagyok. Rákóczi meg akarta
őrizni azt a fajta nagyságot, önállóságot,
amit ezer éve képvisel Magyarország.”
Az emlékművön megjelenik az
ismert jelmondat is: „Cum Deo pro
patria et libertate!”

Póczos Géza, a Béri Balogh Ádám
Baráti Kör elnökének ötleteként
merült fel tíz évvel ezelőtt, hogy
közadakozásból állítsanak emlékművet II. Rákóczi Ferencnek Székesfehérváron. Az ötletből valóság
lett, amikor Illyés Endre anyagi támogatásával Nagy Benedek szobrászművész 2019-ben elkészítette a
szobor makettjét. Ezután ajánlotta
fel együttműködését Görög István
ezredes és Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezetének két
vezetője. A kezdeményezés mellé
állt Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Tamás, Székes
fehérvár országgyűlési képviselője
és Sinkó Ottó, a Videoton Holding
vezérigazgatója is. Az emlékmű
ügyét a közadakozás keretében
összesen százan támogatták. A
négy tonna tömegű, közel négy
méter magas szobor a Rákóczi
utcában kialakított új ligetbe került, ahol szombaton nagyszabású
avatóünnepséget tartottak.
Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára szerint
Rákóczi üzenete egyszerű és vilá-

gos. Néhány évtizeddel a mintegy
százötven éves török uralom után
Rákóczi Ferenc élhetett volna
nyugodtan és békében a birtokain, ő azonban nem ezt választotta,
mert tenni akart az újabb, immár
másik irányból érkező elnyomás
ellen: „Fontos dolgunk van ma is:
Isten segítségével tenni ezért a hazáért, az őseink által kivívott szabadságunkért, s tenni kell a dolgunkat a

badságharc és az ő alakja miként
jelent meg a városban. Ettől függetlenül Székesfehérvárnak, mint
Magyarország történelmi fővárosának a nemzet minden nagy alakjának és korszakának emléket kell
állítania. A polgármester köszönetét fejezte ki az ötletgazdáknak,
az önzetlen támogatóknak és az
alkotónak is, hogy méltó emléket
állítottak II. Rákóczi Ferencnek.

Látrányi Viktória
Immár tizenhetedik alkalommal szervezik meg
országszerte a Múzeumok Őszi Fesztiválját. A
közel százhúsz múzeum részvételével csaknem
másfél hónapon keresztül tartó rendezvény
sorozat keretében országszerte több mint ötszáz
féle program csalogat múzeumi látogatásra.

Fotó: Kiss László

A Múzeumok Őszi Fesztiválja célja
bemutatni, hogy a múzeumok milyen sokféle szerepet vállalhatnak

Sasvári Edit művészettörténész előadása volt
a fesztivál egyik első programja

a társadalmi, gazdasági és természeti szempontból fenntartható
fejlődés megvalósításában. Az idei
fesztivál fő témája a fenntarthatóság. Fontos, hogy felhívják a figyelmet a múzeumok ilyen jellegű
tevékenységére, ami meghatározhatja jövőbeni stratégiájukat is.
A Csók István Képtárban Sántha
István telt házas előadásával
nyitotta meg hétfőn a Múzeumok
Őszi Fesztiválját a Szent István
Király Múzeum. A szakember
mongóliai kutatóútjáról, ott szerzett élményeiről tartott előadást.
Kedden szintén sokan voltak a Városi Képtár–Deák-gyűjteményben,
ahol Sasvári Edit művészettörténésztől hallhattak érdekességeket
a résztvevők Czóbel Béla pozíció
járól a Kádár-rendszerben. Az
1950-es, 60-as évek Magyarországán alig egy-két művésznek volt
arra lehetősége, hogy szabadon
közlekedjen és működjön Európa két, egymástól vasfüggönnyel
elválasztott részében.
Lesz még számos ingyenesen
látogatható esemény a Múzeumok
Őszi Fesztiválja keretében. Legközelebb október 8-án, szombaton
15 órától Tudósok és művészek
nyomában címmel a Csutora
temetőben tart sétát Váczi Márk.
A fesztivál részletes programja az
oszifesztival.hu oldalon olvasható.

Fotó: Simon Erika

Újra itt a Múzeumok Őszi Fesztiválja

Az ünnepi beszédek után Nyári-Horváth István plébános szentelte fel az alkotást, majd a
résztvevők néma koszorúzással tisztelegtek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt

magyarság ápolásában is!”
Cser-Palkovics András az avatáson
úgy fogalmazott, hogy Rákóczi és
Székesfehérvár kapcsolata sajátos
volt, nem egyértelmű, hogy a sza-

Az fmc.hu Youtube-csatornáján megtekinthető, hogyan készült a szobor
Nagy Benedek műhelyében!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.
hu • Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: Somos Zoltán • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs • Terjesztő: Alba-Hír Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Böndörödő Maroshegyen

2022.10.06.

sült. Ebéd után a Maroshegyi
Szenior Örömtánccsoport várta
a táncoslábúakat, az alagsori
előadótérben pedig a Kuttyomfitty
Társulat Az eltáncolt cipellők
című interaktív előadása szórakoztatta a kicsiket és a nagyobbakat. Az érdeklődők fotózkodhattak Kádár Ferkó Fotószínházában,
kipróbálhatták az óriás színezőt, a
M-ART Egyesület kézműves foglakozását, valamint a piros lábasos
nosztalgiajátékot is.

Farkas Szilárd
Ismét megrendezték a Maroshegyi Böndörödőt
a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, valamint
az előtte lévő M. Tóth István téren. A szombati
rendezvény idén is számos család és érdeklődő
számára tartogatott önfeledt kikapcsolódást
és felejthetetlen élményeket.

Szilvási-Grund Helga, a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyv-

Fotók: Bácskai Gergely

Az alagsorban mesejáték várta a nézőket

A piros lábasos nosztalgiajátékra sokan
voltak kíváncsiak

tár igazgatója üdvözölte, hogy
immár tizennegyedik alkalommal
rendezhették meg a hagyományos
Böndörödőt: „A rendezvény tulajdonképpen a szürethez és a szüreti
mulatságokhoz kapcsolódik. Az idei
évben szőlőkóstolást, préselést, mustkóstolást is szerveztünk, ami nagyon

tetszett a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Nagyon színes a rendezvényünk, minden korosztálynak
igyekeztünk összeállítani a megfelelő
programot. Színpadi produkciók,
kézműves foglakozások és különféle
árusok is színesítették a napot.”
Az udvaron lángos és pecsenye

A kellemes időjárás a szabadtéri programok
nak is kedvezett

Szent Mihály-napi piknik
bújva teremtettek középkori
hangulatot. Mandolinnal, csörgővel és egy régi bőrönddel olyan
interaktív történeteket adtak elő,
melyekben a gyerekek együtt
zenélhettek velük, sőt a mese
alakulásába is beleszólhattak.

Rába Henrietta

Fotó: Nick Risinger

A hagyományos program célja
minden évben a közösségépítés.
Gruber Nóra, a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
közönségszervezője elmondta:
„A város több részén volt már idén
városrészi piknikünk, úgyhogy Szárazrét sem maradhatott ki! A Szent
Mihály-napi piknik itt hagyomány.
Szeretnénk ilyenkor a családokra
koncentrálni, a baráti társaságokra,
az idősekre, ezért próbálunk olyan
programokat kitalálni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót.”
A Hímzett Igricek vásári komédiásai tizenötödik századi ruhába

2022. okt. 6.–okt. 12.

Fotók: Kiss László

Szent Mihály-napi pikneket szervezett
szombatra a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ a Feketehegy-Szárazréten
élők számára. Mese és bábelőadások, kézműves foglalkozások, koncertek szórakoztatták a
közönséget.

A Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar hagyományos családi programjában a szárazréti óvo
dások műsora mellett kézműves foglalkozás és sok játék várta az érdeklődőket. A színpadon
fellépett Wolf Kati és Kovács Áron is.

A koncertek garantálták, hogy fergeteges
hangulatban érjen véget az újabb város
részi piknik

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Eljöhet az idő, hogy a sikeres tevékenységed termését végre betakarítsd! Alkalmad nyílik feljebb lépni a ranglétrán, befolyhat a bevétel,
amire vártál, és beérhet egy személyes kapcsolatod is. Ha most nem
ünnepelsz és lazítasz egy kicsit, akkor mégis mikor tennéd?

A racionális gondolkodásod és az intuíciód úgy működik, mint
egy tökéletesen összerakott gépezet. Ítélő- és döntéshozatali
képességed most csúcsra járhat, így ha egy régóta húzódó
kérdésben határoznod kell, tedd meg! Ha magánéleti dilemmád
van, most végre ráérezhetsz a megoldás módjára!

A hangulatodat most erősen befolyásolják a külvilág történései.
Ugyanakkor egy régi barátod segíthet abban, hogy megoldást találj
családi problémáidra. Lehetséges, hogy anyagi támogatásra is szorulsz, de azért is hálás lehetsz, ha tanácsot, támogatást kapsz!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sugárzik belőled a báj, ami mellett sokan nem is tudnak megjegyzés
nélkül elmenni. Ezek a napok kifejezetten alkalmasak az ismerkedésre, a kapcsolatok ápolására. Most igazán láthatóvá és érezhetővé válik
az a társadalmi tőke, amit felhalmoztál, de kiderül az is, ki az, akire
nem számíthatsz a nehezebb helyzetekben.

A héten elképzelhető, hogy megtapasztalod, milyen az, amikor
nincs meg az egyensúly egy kapcsolatban. Az lesz a feladatod,
hogy helyére billentsd a mérleg nyelvét. Igyekezz olyan emberekkel tölteni az időt, akikkel kapcsolatban nem számítasz
meglepetésekre vagy feszültségekre!

Ha egy álláspontról úgy érzed, hogy helyes, védd meg azt mindenki
előtt! Az idő téged igazol majd! A külsőddel és a személyes vonzerőddel nagy hatást gyakorolsz egy bizonyos személyre. A jó és karakteres
megjelenés számodra egyenlő a sikerrel.
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Somos Zoltán

Fotók: Simon Erika

Szombaton ismét megünnepelte a város az idősek világnapját: jól ismert operettdalokat, a korábbi
évtizedek legnagyobb slágereit hallgatta és énekelte együtt a közönség az Alba Regia Sportcsarnokban, ahol színvonalas műsorral várta Székesfehérvár önkormányzata a város idősebb polgárait.

Az ENSZ 1991-ben rendezte meg első alkalommal az idősek világnapját október elsején.
Azóta a világ sok országában, így hazánkban is évről évre szerveznek programokat ebből az
alkalomból, hogy felhívják a figyelmet az idős emberekre, arra, hogy tapasztalatuk, tudásuk
révén hasznos tagjai a társadalomnak.
„Mi átvettük, visszük és egyszer átadjuk azt a stafétát, amit önöktől kaptunk” – mondta
köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester

Idén is nagyon sokan jöttek el a város meghívására, hogy együtt töltsenek el egy kellemes
délutánt az Alba Regia Sportcsarnokban

Székesfehérvár minden évben gálaműsorral fejezi ki megbecsülését a város idősebb lakói
iránt, akik munkájukkal méltán vívtak ki maguknak tiszteletet az elmúlt évtizedek során. A
rendezvény célja a szórakoztatás mellett az, hogy a város köszönetet mondjon szüleink és
nagyszüleink generációjának.

Hatalmas tapsot kapott a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar, mely a hetvenes és nyolc
vanas évek nagy slágereit szólaltatta meg az ünnepi műsorban

Nem hiányozhattak az operettslágerek sem. Ezúttal is Váradi Eszter Sára és Keller János, a
Vörösmarty Színház művészei énekeltek és énekeltették meg a közönséget.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Komoly meggyőzőerővel rendelkezel, így könnyedén eléred, hogy
meghajoljanak az emberek az akaratod előtt. Igyekezz azonban ezt a
képességedet finoman használni, ne érezze a másik fél, hogy erőszakos vagy fenyegető vagy, még akkor sem, ha túlzottan belelendülsz
az érvelésbe!

A hét alkalmas lehet tervek készítésére és régi, elavult elképzelések
felfrissítésére. Szenvedélyesen és meggyőzően tudsz érvelni egy
olyan ügy mellett, amiben hiszel, de közben ügyelned kell arra is,
nehogy túlságosan elvesd a sulykot! Ne feledd, hogy csak úgy van
értelme magad mellé állítani valakit, ha az az ő döntése!

Nagyon kell ügyelned a tiszta és világos kommunikációra! Nemcsak
a szavaidra, de a hozzád érkező információk részleteire is figyelned
kell! Nagy az esélye ugyanis a félreértésnek, de annak is, hogy valaki
szándékosan igyekszik majd félrevezetni téged.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Alkalmad nyílik arra, hogy megmutasd a szeretteidnek, mennyire
törődsz velük, mennyire fontosak számodra. Ráadásul ehhez nem is kell
mást tenned, mint hogy odafigyelj rájuk, meghallgasd és információkkal
lásd el őket. Olyan témák is felszínre kerülhetnek, amiket eddig szemérmesen mindenki elhallgatott, de ott voltak kimondatlanul is a levegőben.

Egy jó lehetőséget, kedvező alkalmat kihasználva gyors döntéssel
fordíthatsz az események menetén magad körül, de légy felkészülve arra, hogy ez némi értetlenséget és feszültséget generálhat
a közvetlen környezetedben! A kérdés az, hogy a kalandot vagy a
nyugalmat keresed az életben. Te döntesz!

A hét első felében tartsd készenlétben a mentális pajzsodat, mert
elképzelhető, hogy támadás vagy intrika ér! Ne engedj a zaklatásnak!
Védekezz, ebben éles elméd és nyelved remek segítséget nyújt majd:
pár megfelelő szóval elérheted, hogy az illető visszavonulót fújjon.
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Zarándoklat a békéért

2022.10.06.

Rába Henrietta

Régi hagyománya a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének, hogy
október elején, a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan
tartanak egy zarándoklatot. Ennek
keretében október első napján több
száz zarándok érkezett Székesfehérvárra szombaton. Ahogy Makláry
Ákos elnök elmondta, idén az
Aranybulla-évforduló miatt választották úti célul városunkat.
„A zarándoklat egyrészt egy találkozás
számunkra. Másrészt pedig imádkozunk
a nemzetért. A zarándoklatot mindig
a nemzetnek ajánljuk. Most sajnálatos
aktualitása van annak is, hogy a békességért imádkozzunk, nemcsak belpolitikai szinten, hanem külpolitikailag is,
hiszen a nemzetért való imánk egy nagy
egységbe ágyazódik bele - abba, hogy
béke legyen körülöttünk is! Így tehát a
békéért ajánljuk fel ezt a zarándoklatot.”
A KÉSZ harmincöt csoportjának
több mint ötszáz tagja jött el az
egész napos programra. Magyar-

Fotó: Kiss László

Országos engesztelőzarándoklatot szervezett a
hazáért és a békéért a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Székesfehérváron. Magyarországról és a határon túlról is érkeztek
vendégek az egész napos programra.

A résztvevők megnézték államalapító királyunk, Szent István szarkofágját, a felújított Szent István-székesegyházat, és az Aranybullához
is elzarándokoltak
ország számos pontjáról és az
anyaországon túlról, Délvidékről és
Felvidékről is érkeztek vendégek. A
zarándokokat a Nemzeti Emlékhelyen Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte.
„Ez a zarándoklat is jól mutatja, miért
nevezhetjük városunkat a nemzet egyik
történelmi fővárosának, a nemzeti

SZÉPHŐ ZRT.
SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVATARTÁSA

emlékhelyet pedig nemzeti bölcsőnknek. Ezt nemcsak mi mondjuk, hanem
láthatólag ennek a több mint ötszáz
zarándoknak is fontos eme szent
hely, hiszen igen távolról is érkeztek
hozzánk vendégek, hogy egy teljes napot
eltöltsenek Székesfehérváron, Szent
István városában. Bízom benne, hogy
jól érzik magukat, és miközben lelkileg

megerősödnek, nekünk is segítenek a
küszöbön álló feladatokra való lelki
felkészülésben” – mondta lapunknak a
polgármester.
A résztvevők megnézték államalapító királyunk, Szent István szarkofágját, a Szent István-székesegyházat, és az Aranybullához is
elzarándokoltak.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT OKTÓBERI NYITVATARTÁSI
IDEJE AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

HÉTFŐ: 7:30-TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART
SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30-TÓL 12:00-IG
A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig
A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt.
internetes ügyfélszolgálati rendszere.
A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a
személyre szabott felhasználói profil.

2022. OKTÓBER 14-ÉN (PÉNTEKEN) 7.30-15.30-IG NYITVA
2022. OKTÓBER 15-ÉN (SZOMBATON) ZÁRVA TART.
ÜDVÖZLETTEL:
SZÉPHŐ ZRT.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Pálfalvi András

Iancu Laura versei

Wilhelm Ottó

Október hatodikán
Aradon

Ha a vályogházzal
álmodom

Az utolsó előtti percek

Haynau Bresciában nőket korbácsoltatotthiéna lett belőle de a névadó vadak is
kitagadhatták mert még oda sem való
a kegyetlen önkény szolgalelkű mestere
babonás foglya lett a 13-as számnak
talán azt hitte hogy szerencsét hoz neki
de a bosszúszomjas lélek eleve kárhozott
13 dacoló katona irgalmat nem kérő
egyenes ember ült a nyikorgó szekéren
sajátos életutak sokféle múlt más-más
eredet most mégis egymás mellett
ülnek a halál szekerén 13 dacoló katona
irgalmat nem kérő hiszen a szabadság
nem kérhet kegyelmet csak szabadságot
és aki érte hal mártírrá leszen rangjukfosztottan de azt már tőlük senki el nem
vehette sem a császár-király sem a tányérnyalója mert egy nép adta a címeket
nagy csönd lett mikor a nyikorgó szekér
megállt és az idegenből hozott pribékek
megkezdték a dolgukat
Damjanich utolsó szavai: „…vigyázzon
a szakállamra az mindig fontos volt
nekem…” megalázó üzenet Haynaunak
nem kértünk kegyelmedből sohasem életünket adjuk mert azt elveheted és most
mind ott élnek szívünkben nincs rangsor
közöttük együtt vannak
Ők az Aradi Tizenhármak

Éjjelente fájdalomra ébredek.
Jobb karom, a könyököm felett,
mintha levegőtlen kő volna:
kiáltozik, kiáltozik, de nincs hangja.
Emlékezik talán ilyenkor
újszülött kocsonyás csontocskáira?
Vagy pusztán vérszegény?
Visszatérek a faluba, felnézek a házablakra,
megszaggatom a kabátom,
szorít, nyilall a mellkasom.

Már szaporán légzett, felszínesen,
inkább csak pihegett;
szemén át tört tekintettel nézett.
Vergődött, hogy megismerjen.
Féleszmélet, félkóma uralta tudatát.
Arcomat már nem is látta tisztán, de a
hangom beazonosította.
Nem tudott már keresztet vésni homlokomra, de még tisztán beszélt.
„Muszály még gyötrődnöm?
Hagyjatok elmenni.
Nem kell a mihaszna, percekre segítő,
gyötrésem megnyújtó, alibit kiváltó
infúzió. A Gazdám már vár.”
Vállaltam a küldönc undok szerepét,
mert az elköszönő szó hitelesen csengett..
A tűt kihúzták.
Ő két csepp, sűrű vérrel fizetett..
Nekem, nekünk ő volt a varázsló.
Minden miséjében parazsat szórt közénk. Hite izzott, lávaként perzselt.
Most sem láttam félelemből maszkot
fényes arcán…
Szenvedése nem váltott ki szitkot.
Türelmesen készült már a végső útra:
lelke bőröndjében hite; minden képességét szanaszét szórta; vézna testén már
matatott a halál.
2022 aug. 28.

P. Maklári Éva

Amikor az osztályfőnököm kijött a
teremből, és megsimogatta a fejemet, komolyan mondom, meghatódtam. Nem
szokott így viselkedni. Három év óta
folyamatosan gyötör, hogy miért nem
vagyok szorgalmasabb, mit csinálok
délutánonként, hogy akarok így továbbtanulni, mondom, most nincs kedvem
továbbtanulni, talán majd egyszer. Tényleg nem sokat foglalkozom a sulival,
éppen átcsúszom a léc fölött minden év
végén, de minek magyarázkodjam.
A srácok előtt sem szoktam magamról
beszélni, jó fejnek tartanak, irigylik
időnkénti pofátlanságaimat. Igaz, komoly konfliktusba sohasem keveredem
a tanárokkal, elfogadom a letolásokat.
Az oszival is jókat beszélgetek szünetben, mikor kimegy dohányozni az épület
elé. Én nem szívok, de szeretek vele
dumálni, még ha szidogat is.
A múltkor dogát íratott, nem készültem,
hát ellógtam az óráról, aztán következő
héten vittem neki egy tábla csokoládét,
bocsánatot kérve. Letettem az asztalra,
kibontotta, és szétosztotta azoknak, akik
a legjobban oldották meg a feladatot.
A haverok meg jót röhögtek rajtam. Ha
ilyeneket csinálok, azért mindig kapok
egy igazolatlan órát, így óvatosnak
kell lennem, ha összejönnek a dolgok,
nagy baj lehet belőle. Nem akarok évet
ismételni. Senkinek sem mondom, hogy
beteg az édesanyám. Ha elmondanám,
hogy én takarítok, mosok, bevásárolok,

Vévévé emberkorban
néha lehetnék hangosabb is
manapság túl kell kiabálni
itt már nem a gyermekkor
láncról szabadult kutyái
lihegnek mindenhol
nem lehet már ilyenkor
csak úgy jönni-menni mint a
véletlenek valamiért valamikor
az emléktelen vasajkú szuperember
nem tudja mi a tér-idő-történelem
húsnyelvvel nem tudom figyelmeztetni
zöldfejében a szagtalan fénykígyók
kiégetik egymást
de ti akik megmaradtok tudjátok
hússzívvel nem lehet sokáig űzni
az ördögimádást

Sodródás

néha még főzök is, kinevetnének a fiúk.
Apám egész nap a kertben vagy a szőlőben
melózik, ellátja a teheneket, hordja a
piacra a dolgokat. Még beszélgetni sincs
ereje velem. Gyakran segítek az istállóban
is. Az osztályfőnökömmel is szeretek
beszélgetni. Kérdezte ugyan egyszer, miért
nem lát soha senkit szülői értekezleten
a családomból. Akkor annyit mondtam,
anyám már alig tud járni, apám meg nem
ér rá. Az érettségire azért tanulgattam
valamit, bár most sem sokat. Csak legyek
túl rajta, sikerüljön, aztán majd csinálom
apámmal együtt, amit csinálnom kell.
Én úgy dél körül kerültem sorra a második
csoporttal. Bemegyek, jó meleg van,
mondják is, hogy nyugodtan vegyem le a
zakómat, utána húzok tételt. Szerencsére
matekból elértem a megfelelő szintet,
így nem kell szóbeliznem. Magyartól
félek legjobban, hát bal kézzel húzok.
Akkora mázlim van, mögöttem áll biztos
az őrangyalom! Móriczot húzom, és arra
emlékszem is.
Ez lesz az utolsó feleletem, írok egy oldalnyi szöveget, gyorsan átnézem a nyelvtant
is, aztán nézek magam elé.
Most vesz erőt rajtam a fáradtság. Valószínűleg látszik valami, mert az oszi odajön, s suttogva kérdi, jól vagyok-e. – Igen
– válaszolom, csak nagyon fáradt vagyok.
Aztán felelek. Egész jól szerintem, még a
bizottság is elégedettnek látszik, az oszi
pedig megkérdezi, mikor feküdtem le,
hogy ilyen fáradt vagyok.

/In memoriam Barlay Ö. Szabolcs/

Koch Imre

VILLANÁSOK
a ház a házunk még áll de ajtaja és az
ablakok örökre zárva verőfény az udvaron a teremtett táj lombos fái az útszélen
oda van már a meleg nyári záporok után
sárba cuppanó lábujjaink között átpréselődő sár emléke gyermekkorunk nyarai oda
itt állunk a várakozás jelei nélkül telve
gyűlölettel a sűrűsödő ég alatt
az anyanyelvemen hallgatsz immár és
leválik rólad a hallgatás
Balajthy Ferenc

HOGY EGYSZER...
(Filotermikus útra várva)
Az Ég botlik egy fellegen,
A szélnek szárnya libben.
Akarja azt, hogy jó legyen,
Ne csalja meg, a Minden!
A Nap a fénytől étket kér,
Majd, osztja a szegénynek.
Éltet egy holdkaréj kenyér,
Mert, enni kell a Földnek!
És enni kell, és menni kell,
Oda, - hol sosem várnak!
Lányokkal szenderedni el,
Űr látta, - zord Világban!

- Nem feküdtem le – mondom.
- Miért?– kérdezi az elnök. Annyira
izgult, vagy egész éjjel tanult?
Szétnézek, a srácok a lap fölé görnyedve
körmölnek, nem figyelnek rám, nyugodtan belekezdek hát. Elmondom, hogy 11kor lefeküdtem, de éjfél után felkeltett
az apám, hogy ellik az egyik tehenünk, a
Rózsi. Nehéz lesz a szülés, mert nagy a
kicsi, segítenem kell. Kinek szóljon éjjel?
Felkelek, megyek az istállóba, tényleg
bajban van, nem tudja egyedül világra
segíteni a kis jószágot. Egész könyökig
be kellett nyúlni, és nagyon lassan
húzni mindig egy kicsit a borjút. Hajnal
négy óra volt, mire minden lezajlott. De
nagyon szép kis állat - folytatom, és mindenki meglepetten néz. Én meg fecsegek
tovább. Simogattam, törülgettem a
borjút, míg apám az anyjával foglalkozott. Aztán meg rendbe kellett szedni
magamat, mert csupa vér volt még a
fejem is, időm sem lett volna lefeküdni.
Minek? Zuhanyoztam, aztán felvettem
az öltönyöm. Fél hétkor indul a buszom.
Mit szóltak volna, ha elkések? Hát ezért
vagyok fáradt kicsit, majd ma kialszom
magam. Intenek, hogy mehetek, minden
rendben.
Kijövök, iszom egy nagy pohár vizet,
mikor kijön utánam az osztályfőnököm.
Komolyan néz rám, odalép, és a vállamra teszi a kezét.
- Büszke vagyok rád - mondja, és megsimogatja a fejemet.

Ha, egykor minden véget ér,
Csend csobog majd a tájon.
Anyám nyújtja kezét felém,
Hogy, egyszer rám találjon!
Prax Levente versei

A pusztulás haikui
Elhagyott házak
Életek emlékei
Sírok és sírok.

Egykori ipartelep
Egykori ipartelep
Romokban hever.
Pedig egykor hatalmas
Célokat szolgált.

Mindenféle járvány
kimeríthetetlen témájára
Egy lány nyakába’ szaglászva
Szakad a szemérem istrángja Ezt megszívtad, boci
Mert ott volt a baci
Most vár a karantén karáma.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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OTTHON

Milyen a házak hőmegtartási képessége?
Mire figyeljünk, ha most állunk neki házunk
hőszigetelésének?

Az, hogy a házak hőszigetelése és
így hőmegtartási képessége megfelelő legyen, már évek óta fontos
szempont. A rohamosan megugró
rezsidíjak mellett pedig mostanra
már létfontosságúvá vált, hogy a
fűtési szezonban a meleget minden
elérhető eszközzel benntartsuk, és
így a lehető legkisebbre csökkentsük – fűtésfajtától függően – a gáz-,
illetve áramszámlánkat.
Hogy milyen és főleg mennyi eszköz van a kezünkben, az nagyban
függ a pénztárcánktól. Ugyanakkor mielőtt belevágunk a hőszigetelésbe, tisztában kell lennünk
azzal is, hogy a házunk mit kíván
meg, ami nemcsak azt jelenti,
hogy milyen alapanyagból épült, és
milyen vastag szigetelés kell rá.
„A hőszigetelési rendszer tervezésekor elsőként azt kell megvizsgálnunk,
hogy hőveszteség szempontjából
házunk mely része a gyenge pont.
Egy épület a tetőn keresztül veszíti
el a hő huszonöt százalékát, az ablakokon a tizenöt százalékát, a falakon
harmincöt százalékát, míg alul

tizenöt százalékát” – emeli ki az
egyik, hőszigetelési megoldásokra
specializálódott fehérvári építőanyag- és festékáruház ügyvezető igazgatója, Ákos Szilárd.
Illusztráció: Papp Brigitta

Papp Brigitta

Merre szökik a meleg?

Nem kétséges tehát, hogy fontos
hangsúlyt fektetni a falak hőszigetelésére, hiszen jelentős mennyiségű energiát tudunk megtakarítani, ha ez a része rendben van
otthonunknak. De tudnunk kell,
hogy milyen alapanyagból készült
a ház fala: „A hőmegtartás szempontjából két tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik a tömeg: minél
nagyobb súlyú anyagból épültek
a falak, annál jobb a hőmegtartási
képességük. A másik tényező a falak
alapanyagának hővezetési képessége”
– hangsúlyozza Ákos Szilárd.
Hőmegtartási szempontból a
legrosszabb paraméterekkel az

úgynevezett gyorsházak rendelkeznek, itt van a legnagyobb szükség
hőszigetelésre: „A könnyűszerkezetes
házak jellemzően OSB-lapból épülnek,
és bár a két réteg között kőzetgyapot
van, kis túlzással átfúj rajtuk a szél, így
elengedhetetlen az extrém vastagságú
szigetelés. Ugyancsak magas a hővezetési képessége a mostanában egyre
inkább divatba jövő vasbeton panelekből álló gyorsházaknak is. Ezeknek
az épületeknek gyakorlatilag ugyanaz
az alapanyaga, mint a panelházaknak,
amelyekről pontosan tudjuk, hogy hőmegtartási képességük nagyon gyenge”
– mondja a szakember.
A téglaházak mind tömeg, mind
pedig hővezetési képesség szempontjából sokkal jobb helyzetben
vannak, mint a fenti alapanyagú
épületek. Ám korántsem mindegy,
hogy milyen téglából állnak a falak!
„A régen Székesfehérváron is gyár-

látni az ilyen alapanyagból készült
házakat ahhoz, hogy megfeleljenek
a mai normáknak. A későbbiekben
gyártott lyukacsos szerkezetű téglák már sokkal jobb hőmegtartási
képességgel bírnak, így kisebb vastagságú borítás is elég az optimális
hőszigetelés eléréséhez” – emelte
ki Ákos Szilárd.
Hőszigetelés szempontjából az
egyik legjobb helyzetben a vályogtéglás épületek vannak, hiszen
a vályognak nemcsak a tömege
nagy, de a hőmegtartási képessége is jó. Hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek a gerendaházak
is, ahol ugyan szoktak filcet tenni
a gerendák közé, de ez csak elhanyagolható pluszt nyújt szigetelés
szempontjából.
A házfalak mellett figyelnünk kell
a felfelé távozó hőre is, hiszen ott
akár huszonöt százalék is lehet az

Az aszályos nyár után felüdülés volt a sok csapadék a talajnak, viszont a kiskerti munkákat jelentősen hátráltatta. Aki ősszel sem szeretné parlagon hagyni a kertet, annak
a legfontosabb teendője a mielőbbi talajelőkészítés. Gyomtalanítsuk az ágyásokat,
trágyázzuk meg a talajt. Alacsony nitrogén, magas kálium és foszfor tartalmú őszi
műtrágyát javasoljuk ehhez, de természetesen szerves trágya is használható, erre
a célra a Marha-Jó pelletált marhatrágyát, vagy a hagyományos komposztált marhatrágyát kínáljuk. Ne feledkezzünk meg a talajfertőtlenítésről sem, használhatjuk a
Force, a Picador, vagy a bio Artis Pro szereket.
Őszi veteményként áttelelő salátát, borsót, spenótot, sóskát, vagy hagymaféléket
vessünk, duggassunk.
Dughagyma kínálatunkból kiemelném a Sensui Yellow és a lila Red Comred fajtákat.
Fokhagymából idén is a már bevált Germidour fajtát tartjuk. Kifejezetten nagy fejet
képez, akár 12-14 gerezdet is nevel. Ne féljünk az őszi áttelelő veteménytől, hiszen
ezek olyan zöldségfajták, amiket kifejezetten az áttelelésre nemesítettek.
Október eleje még alkalmas a gyeptelepítésre is. Totális gyomirtózásba már ne kezdjük, mert a 3 hetes hatóidővel kicsúszunk a fűvetés idejéből. Öntözőrendszer nélküli
füvesítésnél a szárazságtűrő Kentaur, vagy a Szahara fűmagkeveréket ajánljuk.
A hűvös idő beköszöntével elkezdődik a lomb sárgulása. Ilyenkor kell az őszibarackot
és a nektarint - még leveles állapotban - réztartalmú szerrel permetezni, hogy a tafrinás levélfodrosodás gombaképleteit még idén, áttelelés előtt gyérítsük. Javasolt
rezes szerek: Cuproxat, Champion, Bordói lé, Vegesol eReS.
Október a szabadgyökerű gyümölcsfák ültetésének ideje is. Az idei évben is megtapasztaltuk az aszályt, ezért a most ültetendő facsemeték mellé érdemes dréncsövet
leásni, hogy egy hasonlóan száraz, forró nyár alkalmával mélyen tudjuk öntözni a fák
gyökereit. Fontos, hogy a csemeték alá megfelelő mennyiségű marhatrágya, vagy
más tápanyag kerüljön, mert az első 1-2 évben ebből fog táplálkozni a növényünk.
Ne feledkezzünk el a hagymás virágokról sem. Most ősszel kell elültetni a hóvirág, a
krókusz, a jácint, a nárcisz és a tulipán hagymákat, továbbá a hófény, Puskin csillagvirág, csillaghagyma, gyöngyike (Muscari) spanyol kékcsengő hagymáit is, hogy a kora
tavaszi virágágyások kertünk díszei lehessenek. Ősszel és tavasszal is ültethető virágok továbbá - melyek szerepelnek kínálatunkban - a szellőrózsa (Anemone), frézia,
lépliliom (Ixia), cigányvirág (Sparaxis), csillagliliom (Triteleia).
Hosszú enyhe vénasszonyok nyarát kíván Németh László kertészmérnök és a
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Fotó: Chemikal

Októberi feladatok a kertben.

Érdemes körültekintően szigetelést választani!

tott B30-as téglák statikailag igen
jók, hiszen tele vannak vasporral,
ám éppen emiatt a tulajdonságuk
miatt rossz a hőmegtartási képességük. Legalább húsz centiméter
vastagságú szigeteléssel érdemes el-

átlagos hőveszteség. A födémszigetelés tehát elengedhetetlen, főként a mostanában egyre gyakoribb lapos tetejű házak esetében.
Itt húsz-huszonöt centiméteres
szigeteléssel érdemes számolni!

Szigetelnél?

Keresd a megoldást a Chemikalban!

Hőszigetelő rendszer
100 m2 felett ingyenes
szállítással Fejér megyében.
Azonnali számítógépes
vakolat és festékkeverés
bármely színkártyából.
Érv: 2022.10.31-ig
Chemikál Építőanyag- és Festékáruház
Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355

Közéleti hetilap
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Milyen lehetőségeket biztosítanak az ország egyes
részei az ott élőknek? Erre a kérdésre kereste a
választ élhetőségi vizsgálatában a Takarékindex
elemzése az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a
bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek
és a lakóingatlanok megfizethetősége mentén.

Illusztráció: Takarékindex

Az elemzésben nemcsak a megyeszékhelyek, hanem a járások helyzetét
is megvizsgálták. Míg előbbiben az
élmezőnyben vagyunk, hiszen Székes

A megyeszékhelyek között Székesfehérvár
az ötödik
fehérvár az ötödik lett, utóbbiban Fejér megye nem teljesített túl jól. Élhetőség tekintetében a tavaly harmadik
Mór és környéke idén a huszonötödik
helyre csúszott vissza, a Székesfehérvári járás pedig a harmincegyedik lett.
Az egyes szegmenseket – oktatás,

egészségügy, kultúra, bűnözés,
vásárlási lehetőségek, munkaerőpiac,
megfizethetőség – vizsgáló listákon
a Móri járás becsúszott a tizedik
helyre a legbiztonságosabbnak ítélt
környékek között, ám egyik további
rangsorban sem szerepel egyetlen
Fejér megyei járás sem az első tízben.
Az elemzés a járások terén külön
megvizsgálta az ország nyugati és
keleti részét. Nyugat-Magyarországon a Veszprémi járás a legélhetőbb,
amely harmadik az országos listán.
A közzétett táblázat a megyék első
és második legmagasabb pontszámú
járását tartalmazza. Fejér megyében ez a móri 48,2 ponttal, illetve a
székesfehérvári 46,8 ponttal, amivel
a nyugati országrészben előbbi a kilencedik, utóbbi a tizenkettedik lett.
Az elemzés kiemeli, hogy az ország
nyugati részén nincsenek akkora különbségek a megyék első és második
legélhetőbb járásai között, mint a
keleti országrészben.
A szakértők összeállították a megye
székelyek egymáshoz képesti élhetőségi rangsorát is, amelyet ezúttal is a
főváros vezet. A Budapestet követő
városok lemaradása itt is viszonylag jelentős a százpontos fővároshoz képest:
Veszprém 78,9 ponttal lett a második,
Győr 68,9 ponttal a harmadik.

A 60,4 ponttal negyedik helyezett
Debrecen tavaly még a tizenkettedik volt a listán. Az első tízben a
következő, vagyis az ötödik Székesfehérvár (60,3 pont), majd Szekszárd
(59,9), Pécs (58,9), Szombathely
(58,4), Zalaegerszeg (57,2) és Kaposvár (55,3) következik. A sor végén
pedig Kecskemét, Salgótarján és
Békéscsaba található, Budapesthez
képest kevesebb mint feleannyi,
42,1, 41,6, valamint 39,2 ponttal.
A részmutatókat tekintve az oktatásban Győr áll az élen a megyeszék
helyek közül. A második Budapest, a
harmadik pedig Veszprém. A kultúra
terén Budapesté az első hely, a második
helyezett Szolnok csupán a főváros
pontszámának valamivel több mint
harminc százalékát szerezte meg. A
harmadik Zalaegerszeg, amelyet Székesfehérvár és Pécs követ a sorban.
Az egészségügyi mutató Szekszárdon
volt a legjobb, szorosan követi Pécs és
Veszprém. A korábban első helyezett
Miskolc a fővárost megelőzve a negyedik helyen áll. A megyeszékhelyek
közül Debrecen tekinthető a legbiztonságosabbnak. A második helyen
Veszprém, a harmadikon Zalaegerszeg található, majd Békéscsaba és
Szeged következik. A főváros ebben
a kategóriában gyengén teljesített, a

A munkaerőpiaci szegmensben városunk a
harmadik lett
rangsor vége felé helyezkedik el.
A vásárlási lehetőségek terén azonban megint csak a főváros szerezte
meg az első helyet, a második jelentősen lemaradva Győr, amit Pécs,
Tatabánya, majd Szombathely követ.
A munkaerőpiaci helyzetet vizsgálva
szintén Budapest lett az első, de
hasonló pontszámmal rendelkezett a
második helyezett Győr, a harmadik
pedig kis lemaradással Székesfehér
vár. A legmegfizethetőbbnek –
Békéscsabát és Miskolcot megelőzve
– Salgótarján bizonyult.

Mentőövet dobtak a bajban lévő
CSOK-osoknak

Papp Brigitta

A büntetőkamat könnyítéséről szóló rendelet a
Magyar Közlönyben jelent meg.

Az alapkamat folyamatos emelkedése miatt a családi otthon
teremtési kedvezmény (CSOK)
egyre ijesztőbbé vált.
Bizonyos feltételek megszegése
esetén ugyanis a támogatást
késedelmi kamattal növelten kell
visszafizetni, ez a jegybanki alap-

kamathoz volt kötve. Mértéke
mostanra már tizenhárom százalékra emelkedett, ami komoly
terhet jelent. Ráadásul egyes családok az alapkamat ötszörösének
megfelelő késedelmi kamattal is
szembesülhetnek, ez jelenleg évi
hatvanöt százalék.
A kormány döntése nagy segítséget jelenthet az érintetteknek,
ugyanis a büntetés mértékét öt
százalékban maximalizálják –
jelent meg a Magyar Közlönyben.

Fotó: Horváth Renáta archív

Papp Brigitta

Fotó: Bácskai Gergely

Fehérvár az ötödik legélhetőbb város

Sok család lélegezhetett fel

A módosítás október elsején
lépett hatályba. A támogatott
lakáshitelt is érinti, és a változtatás a korábban kötött CSOK-szerződésekre is érvényes. Vagyis a
késedelmi kamatot egységesen
állapítják meg az új rendelet hatálybalépését megelőzően, illetve
azt követően igényelt lakástámogatások esetében.
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A Fehérvár Televízió műsora október 8-tól október 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 10. 08. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:25
22:00
22:35
22:40

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Bajnokok városa
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Ács Tamás
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Lelkünk épületének
szolgálatában
Stadion nyitány
Belvárosi kóstoló 2019
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 09. VASÁRNAP
00:00
08:10
09:00
09:30
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:20
22:40
23:00

Képes hírek
Kezdőkör
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Műsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég:
Torma Sándor
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Seuso-kedd
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 10. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:50
16:15
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

22:25
22:45

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Torma Sándor
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
A zene világnapja
– 1. rész
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kneifel Imre
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Együtt – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hydro Fehérvár
AV19–Villachjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 11. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
09:20
11:00
11:30
12:00
13:00
13:15
15:15
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
21:35
22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kneifel Imre
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Portrék a Királykúton
Vendég: Czigány Ildikó
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács István
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Feketebalog
Csík30
Harmonia Albensis:
Salzburgi mise
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 12. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:30
16:10
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:55
21:30
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács István
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
A zene világnapja
– 2. rész
Bársony István-portré
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Szép magyar énekek
Virtuózok-gálaest
Láttál-e már
könnycseppet esőnek?
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 13. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
11:00
11:30
12:25
13:00
13:15
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

21:55
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Híradó 1-kor
Képes hírek
Csíki versek az Aranyemlékévben – 1. rész
Híradó
Bajnokok városa
Hírek
Köztér
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Zalaegerszegi TE–
Arconic-Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 14. PÉNTEK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér – ismétlés
07:50 Bajnokok városa
– ismétlés
08:20 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumábó
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:10 Portrék a Királykúton –
Vendég: Szvorák Katalin
16:10 Stámusz Ferenc-portré
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai
20:25 Csupa romantika
22:00 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Gyergyószentmiklósi
emlék
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek
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Irodalom

Sport

Csoóri-délután Agárdon
Az agárdi Gárdonyi Géza Emlékházban október 15-én délután
három órakor Csoóri-délutánt
tartanak a Csoóri Sándor Társaság
valamint a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében. A költőre Iancu Laura és
Vakler Anna közreműködésével

emlékeznek, a házigazda Bakonyi
István lesz. A programot Gárdonyi
szülőházában, a foglalkoztató
terem cserépkályhája körül tartják,
utána pedig koszorút helyeznek
el a Fejér Megyei Irodalmi Emlék
falon Csoóri Sándor portréjánál. A
belépés ingyenes.

Tánc

Kultúra

Táncház a szüret
jegyében
Folytatja családi táncházas
programsorozatát az Alba Regia
Táncegyesület. Legközelebb
október 8-án, szombaton várják
a gyerekeket és szüleiket egy
jó hangulatú, vidám estre. A
program délután ötkor kezdődik
kézműves foglalkozással – ezúttal
cserépfestés lesz, amit Pintérné
Markovich Marcella irányít. Hat
órakor Ettem szőlőt, most érik
címmel népi gyermekjátszóba
hívja a kicsiket Kneifelné Laczkó
Krisztina. Fél nyolctól táncházi
mulatság zárja az estet, a házigazda Németh Gergő. A programon a
Tilinkó zenekar muzsikál.

Dalok és versek
A Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban október 7-én,
pénteken a Történelem dalban
elbeszélve című sorozat második
részeként Medgyesy S. Norbert
művelődéstörténész daltanítással
egybekötött előadása várja a vendégeket. Október 11-én, kedden 18
órakor a Karácsonytól karácsonyig
– Takácsné Ambrus Éva csuhé
világa című könyv bemutatójára
várják az érdeklődőket. Másnap,
szerdán 17.30-kor kezdődik Szabó
András előadóművész, irodalom
történész Tábort, Uram, járj
környülünk… című verses irodalmi
estje, a magyar irodalom istenes és
magyarságverseiből válogatva.

Újra Aszalvölgyi-kupa
Idén hat iskola csapata méri össze ügyességét
és gyorsaságát a X. Aszalvölgyi Focikupán,
melyet október 8-án, szombaton 9 órától
rendeznek meg a Túrózsáki úti műfüves sportpályán. A mérkőzések mellett a családokat
egészségmegőrző előadások és különböző
sportolási lehetőségek várják.
A Felsővárosi, a Hétvezér, a Kossuth,
a Széna téri, a Vasvári és a Zentai
iskolák negyedikes tanulóiból álló
csapatok mérkőznek meg szombaton a Túrózsáki úti műfüves pályán.
Tizedik alkalommal szervezik meg
az Aszalvölgyi Focikupát, melyen
az iskolások sportversenyén kívül
számos programmal várják a családokat, akik megismerkedhetnek a
nordic walkinggal, lesz petanque-bemutató, illetve közös edzés Rusznák
Renivel a szabadidőpark sporteszközein. A délelőtt folyamán környezeti
tanácsadás, ökológiailábnyomszámítás és ökojátékok is lesznek,
de a Mentaház Egészségközpont
jóvoltából egészségügyi szűrésen,
általános állapotfelmérésen, valamint
életmód-tanácsadáson is részt vehet
bárki. Több szervezet is kitelepül a
rendezvényre, köztük a Fejér Megyei
Szabadidősport-szövetség, a Gaja
Környezetvédő Egyesület, a Mentaház Egészségközpont, az Arany János

iskola, a Honvéd Szondi György
Sportegyesület és a Family Tree Triatlon és Szabadidős Sportegyesület is.

MEGHÍVÓ
festményvásárra
Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház - Mártírok útja 2.
2022.10.10. hétfő 11:00-18:00
2022.10.11. kedd 9:00 -17:00
A rendezvényen több mint
300 festményből
lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.
12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.
További információ:
www.apluszbgaleria.hu

Csak az eleje volt jó
Somos Zoltán
Akárcsak az előző szezonban, ismét hosszabbításos meccset játszott az első fordulóban a
Paks ellen a fehérvári kosárcsapat. De ezúttal
nem jött ki jól a végjátékból.

fordított is, így a végén inkább a
mieinknek kellett futni az eredmény után. Végül, akárcsak egy
éve, hosszabbításra került sor, amit
tavaly az Alba, idén viszont az ASE
bírt jobban, így 93-84-re nyertek a
hazaiak. Nem mellékes, hogy tizenhéttel több lepattanót szereztek,
ami a két csapat koncentráltsága
közti különbséget jól mutatja.
Javítani hazai környezetben tud az
Arconic-Alba Fehérvár, bár az sem
lesz könnyű: szombaton ugyanis
a rajton a tavalyi ezüstérmes Körmendet legyőző Oroszlány érkezik
a Gáz utcai sportcsarnokba.

FEHÉRVÁR

Vojvoda Dávid tizenöt pontot szerzett a bajnoki nyitányon

Somos Zoltán
A házigazda ARAK versenyzői kiemelkedően
szerepeltek a Bregyóban rendezett atlétikai
csapatbajnokságon. Az U18-as és U16-os
korosztály összesen tizenegy érmet szerzett.

Az idősebb korosztály női csapatai
közül három is bajnok lett: a 100
méter gát, a távol- és az ötösugró
csapat sem talált legyőzőre. Név
szerint Antal Hanga, Langmár
Kata, Ritter Lola, Bodnár Lili,
Palánkai Szonja és Horváth Katica
nyert aranyat. 400 gáton Bartha Sárával és Czifra Lillával kiegészülve
ezüstérmet is szereztek a lányok.
Az U18-as fiúk is kitettek magu-

kért: a Trenka Ádám, Kerék Patrik,
Mészáros Balázs és Czéh Tamás
alkotta kvartett aranyérmes lett
ötösugrásban. Távolugrásban,
magasugrásban, 400 gáton pedig
Kertész Tordával kiegészülve második helyen végeztek.
A fiatalabbak, az U16-osok is nyertek bajnoki címet. Varga Botond,
Tatai Bulcsú, Kertész Kálmán,
Skoumal Zalán és Fliszár Levente
100 gáton hozta a csapataranyat.
Távolugrásban és 300 gáton
ugyanők Ódor Balázzsal és Varga
Endrével együtt másodikak lettek.
A fiúk magasugrócsapata Ágoston
Illés remek versenyzésének köszönhetően a negyedik helyen zárt.

A dobogó felső fokán az ARAK Utánpótlás-akadémia fiú gátfutócsapata

Történelmi győzelem
Első Extraliga-mérkőzésén megszerezte első
győzelmét a MÁV Előre SC-Foxconn férfi röplabdacsapata. Az élvonalbeli bajnokság újonca
kétszettes hátrányból felállva aratott sikert a
DEAC otthonában.

zést a csapat játékában, aminek
eredményeképpen a harmadik
játszma fordulatot hozott: Redjo
Koçi vezérletével szépített, majd
egyenlített is a fehérvári csapat, a
rövidített ötödik játszmában pedig
11-11 után az albán válogatott játékos négy ponttal lezárta a meccset.
Így 3:2-es sikerrel rajtolt a MÁV
Előre-Foxconn, a történelmi meccs
győzelemmel zárult.
Hazai pályán szombaton mutatkoznak be Kholmanék, a magyar
férfi röplabda emblematikus klubja, a Kaposvár ellen. A meccset a
VOK-ban rendezik.

Somos Zoltán
Megszerezte első győzelmét a Bajnokok Ligájában a Hydro Fehérvár AV19. Ahogy várható
volt, a lengyel bajnok ellen volt erre reális
esély, és a Katowice otthonában össze is jött
az első siker a sorozatban.

Már sem a Volán, sem a GKS
Katowice nem juthat tovább a csoportból, amelyet a svéd és a svájci
ellenfél ural. A Rögle és a Zürich
ellen voltak jó pillanatai és meccse
is a Fehérvárnak, de pontot nem
sikerült szerezni a korábbi négy
találkozón. A Katowice ellenben

bravúrral, hosszabbításban verte a
Zürichet, így jobban állt a Volánnál.
A lengyelországi mérkőzésen azonban remekül játszottak Kevin Constantine tanítványai, három góllal
elhúztak, és bár a vége izgalmas
lett, Hári János második találata
bebiztosította a 4-2-es győzelmet.
A csoport harmadik helyét így
még elcsípheti a Fehérvár, ehhez
jövő szerdán itthon is pontokat
kellene szerezni a lengyelek ellen.
De addig még az osztrák ligában is
lesz két meccs: pénteken a Grazot,
szombaton a Villachot fogadja a
Hydro Fehérvár AV19.

Fotó: fehervarvolley.hu

Az újonc fehérváriak játékán az
első két szettben még érződött
némi megilletődöttség, pedig a
Debrecen csapatából két légiós
is hiányzott. De a története első
Extraliga-meccsét játszó MÁV
vezetőedzője, Dávid Zoltán sikeresen hajtott végre némi átszerve-

Már nem nyeretlenek!

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Somos Zoltán

A legmagasabb osztályban is letette névjegyét a fehérvári férfi röplabdacsapat
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Hazai pálya

Fotó: hunbasket.hu

Tavaly Szekszárdon fogadta az
Atomerőmű az Albát, de sajnos
nemcsak a helyszín lett a különbség a két meccs között, hanem
az eredmény is. Pedig remekül
kezdtek a fehérváriak, húsz ponttal
is vezettek, de a második negyed
végén egy nagy rohammal már
felzárkózott a Paks. Utána pedig

SPORT

Fotó: arakatletika.hu

Közéleti hetilap

Győzelemmel bizonyították Bartalisék, hogy megállják a helyüket a Bajnokok Ligájában is

A Vörösmarty Rádió műsora október 8-tól október 14-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 10. 08. SZOMBAT

2022. 10. 09. VASÁRNAP

2022. 10. 10. HÉTFŐ

2022. 10. 11. KEDD

2022. 10. 12. SZERDA

2022. 10. 13. CSÜTÖRTÖK

2022. 10. 14. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Polgár Tibor
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám és Buda Andrea
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Mérnök vagyok
16.10 Szemvizsgálat korszerűen
Vendég: Cserta János
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
11.40 Mérnök vagyok
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Germán Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát
14.40 Szemvizsgálat korszerűen
Vendég: Cserta János
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló – Gábor
szerint a világ
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.10 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Mérnök vagyok
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.35 Mérnök vagyok
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Helló, péntek!
Műsorvezető: Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

